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banco de ideias
para familias

Como envolver sua família no #doasorocaba #diadedoar?
Nunca é cedo demais para falar com suas crianças sobre a importância da doação e a filantropia.
Veja algumas ideias de como envolver a sua família no #doasorocaba #diadedoar:

1º Nunca é cedo demais para falar com suas crianças sobre a importância da doação e a filantropia.

Veja algumas ideias de como envolver a sua família no #doasorocaba #diadedoar:

2º Peça às suas crianças para escolher um brinquedo ou presente para doar para uma criança
carente; Seja voluntário em uma organização local junto com os seus filhos adolescentes;

3º Venda bolos e sucos na sua rua ou comunidade durante o #doasorocaba #diadedoar para
arrecadar dinheiro para sua organização preferida;

4º Por uma ou duas semanas junte o dinheiro que você gastaria com doces na escola, um sorvete

especial, um café da sua loja preferida ou a sobra da mesada e coloque em uma jarra. oe tudo para uma
organização local Desafie todos na família a fazer um ato de solidariedade por dia, um pequeno gesto
por dia, faz a diferença;

5º Use o kit de ferramentas do Projeto Jantar da Família (em inglês) para falar com seus filhos

durante o jantar sobre doação. Pensem juntos em ideias de como a sua família pode ajudar os outros;

6º Divulgue o #doasorocaba #diadedoar nas redes sociais, agregando a imagem da campanha nas

fotos de perfil dos membros da sua família.Veja como fazer isso aqui.

7º Honre as pessoas da sua comunidade. Prepare uma comida gostosa e leve a eles no trabalho.

Inclua cartas escritas a mão, e cartões, com assinaturas de todos, para que toda a família contribua
e entreguem todos juntos. É especialmente significativo que compartilhem todos esse momento.

8º Caça ao tesouro em casa! Olhe os seus armários… utensílios de cozinha, pratos, toalhas e lençóis,

brinquedos, livros, material escolar. Junte tudo o que não está sendo utilizado, que não tenha sido
utilizado por um bom tempo e doe a organizações.

O #doasorocaba #diadedoar é de todos, e conta com o apoio de todos.
De iniciativa em iniciativa, de ato em ato, de gesto em gesto, este dia 3 de dezembro pode fazer a
diferença para a vida de muitas pessoas por intermédio da doação de recursos às ONGs, Associações
e Instituições especializadas.

Atencao:

Seja sustentável. Antes de produzir qualquer material impresso, calcule a quantidade para que tudo seja
utilizado antes e durante o #doasorocaba #diadedoar 2019.
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